
 

Statut 

Fundacji Polska Edukacja 

im. Komisji Edukacji Narodowej 

 

 

I Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Fundacja pod nazwą: "Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej" - zwana dalej 

"Fundacją" - ustanowiona została przez: Tomasza Janczyło zwanego dalej „Fundatorem”, aktem 

notarialnym w Kancelarii Notarialnej notariusza  Jarosława Zdasiuka w Białymstoku, przy ul. 

Sienkiewicza 1/1 lok.21, za numerem repertorium A Nr 1205/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. Tekst: 

Dz. U. z l991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego 

dalej „Statutem”. 

 

§ 2. 

 

1. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

 

§ 3. 

 

Siedzibą Fundacji jest Miasto Białystok. 

 

§ 4. 

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania  

 

§ 5. 

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 



2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić 

działalność w kraju i poza granicami RP. 

§ 6. 

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, przystępować do spółek, a także łączyć 

się z innymi fundacjami 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 7. 

 

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem: Fundacja Polska Edukacja. 

 

§ 8. 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia, jak 

również przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

§ 9. 

 

Fundacja została powołana w celach: 

1) wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania dzieci 

i młodzieży, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli 

w społeczeństwie, 

2) prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na każdym etapie rozwoju 

człowieka, w tym opieka nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, 

3) doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i 

zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

4) wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania 

wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej), 

5) działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym, 

6) doskonalenia form kształcenia w placówkach publicznych jak i niepublicznych, 

7) wspierania jednostek samorządu terytorialnego przy prowadzeniu szkół i placówek oświatowych, 

8) realizacji wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

9) rozpowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 



10) popularyzacji kultury fizycznej i sportu. 

11) ochrony i promocji zdrowia, w tym poprzez prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności 

na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. 

12) działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza dzieci i 

młodzieży. 

 

§ 10. 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania: 

1) prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak 

również upowszechniania kształcenia ustawicznego, 

2) prowadzenie różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-

pedagogicznych, palcówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, żłobków, 

3) prowadzenie centrów wspierania organizacji pozarządowych, 

4) współprace z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego, 

5) prowadzenie szkół publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, 

6) współprace międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi 

się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji, 

7) prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju 

człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia, 

8) działalność wydawniczą.  

9) prowadzenie działalności leczniczej, w tym ośrodków wczesnej interwencji zapewniających 

wielospecjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym i dotkniętym 

niepełnosprawnością i ich rodzinom, prowadzenie rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, 

obozów terapeutycznych. 

 

 

§ 11. 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób 

fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami. 

 

 

 



 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 12. 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 5.000,- zł 

(słownie: pięć tysięcy zł 00/100), wymieniony w akcie notarialnym o jej ustanowieniu. 

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 2.500,- 

zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 

 

§ 13. 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 14. 

 

Dochody Fundacji pochodzą z: 

1) darowizn, spadków i zapisów, 

2) dotacji, subwencji i grantów, 

3) dochodów ze zbiórek publicznych, 

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji. 

 

§ 15. 

 

Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

§ 16. 

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

 



 

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA 

 

§ 17. 

 

Organami fundacji są: 

1) Rada Fundatorów, 

2) Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundatorów 

 

§ 18. 

 

Rada Fundatorów jest organem opiniodawczym Fundacji. 

 

§ 19. 

 

1. W skład Rady Fundatorów wchodzą: 

a) członek stały - Fundator. 

b) członkowie niestali – osoby czasowo powołane do pełnienia funkcji w Radzie Fundatorów. 

 

§ 20. 

 

1. Rada Fundatorów może powołać do pracy w Radzie Fundatorów, jako członków niestałych, 

osoby spośród grona sponsorów, darczyńców Fundacji lub osób w inny sposób wspierających  

idee Fundacji. 

2. Powołanie członka niestałego do Rady Fundatorów następuje na okres od 1 roku do 3 lat. 

3. Członkowie zespołu mogą być powoływani do składu Rady Fundatorów wielokrotnie. 

4. Z członkami Rady Fundatorów mogą zostać zawarte umowy o pracę lub inne umowy cywilno-

prawne. 

 

§ 21. 

 

1. Rada Fundatorów może odwołać jej członka niestałego. 

2. Odwołanie członka Rady Fundatorów następuje w głosowaniu tajnym. 



 

§ 22. 

 

1. Ustanie członkostwa w Radzie Fundatorów następuje przez: 

a) rezygnację złożoną na piśmie Prezydentowi Rady, a w przypadku Prezydenta Rady – Radzie 

Fundatorów;  

b) odwołanie członka Rady Fundatorów w przypadku wskazanym w § 21. Statutu; 

c) śmierć członka Rady Fundatorów; 

d) zakończenie kadencji członka Rady Fundatorów. 

2. Członek Rady Fundatorów, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, 

zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji. 

 

§ 23. 

 

Członkowie niestali Rady Fundatorów posiadają te same prawa i obowiązki co członkowie stali, 

chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 

§ 24. 

 

W każdym miesiącu kalendarzowym członkom Rady Fundatorów przysługuje w związku z 

wykonywaniem obowiązków członka Rady Fundatorów wynagrodzenie, które jest  ustalane przez 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 25. 

 

Rada Fundatorów: 

1) dokonuje miesięcznej i okresowej oceny działalności Fundacji, 

2) określa kierunki działania Fundacji, 

3) zatwierdza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji ustalane przez Zarząd, 

4) opiniuje roczne sprawozdania Zarządu, 

5) zajmuje stanowisko w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

6) wspomaga Zarząd w bieżącej realizacji celów Fundacji, 

 

 

 



§ 26. 

 

1. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona członków stałych Rady Fundatorów Prezydenta Rady 

Fundatorów, zwanego dalej „Prezydentem”. 

2. Kadencja Prezydenta trwa trzy lata. 

3. Stanowisko Prezydenta można piastować wielokrotnie. 

 

 

§ 27. 

 

1. Prezydent kieruje pracami Rady Fundatorów. 

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta, Rada Fundatorów wybiera inną 

osobę do sprawowania tej funkcji. 

 

§ 28. 

 

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Każdy członek Rady Fundatorów ma jeden głos. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich 

członków Rady Fundatorów. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezydenta. 

 

§ 29. 

 

1. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz w miesiącu. 

2. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Prezydent z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa 

Fundacji lub członka Rady Fundatorów. 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 30. 

 

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 2–5 członków, w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem 

Fundacji”, Wiceprezesa Zarządu, zwanego „Wiceprezesem Fundacji”, oraz pozostałych członków 



Zarządu. Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Fundacji”, a Wiceprezes Zarządu – tytułu 

„Wiceprezes Fundacji”, także podczas reprezentowania Fundacji na zewnątrz. 

 

§ 31. 

 

1. Powołania członków Zarządu dokonuje Fundator z uwzględnieniem postanowień ust. 2. 

2. Pierwszym Prezesem Fundacji jest Łukasz Prokorym, pierwszym Wiceprezesem Fundacji jest 

Małgorzata Gwaj-Szastaj. 

3. Na miejsce członka Zarządu, którego członkostw ustało Fundator powołuje nowego Członka 

Zarządu. 

4. Ta sama osoba może być wielokrotnie powoływana w skład Zarządu. 

 

§ 32. 

 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Do zadań Prezesa Zarządu należy w szczególności 

prowadzenie bieżących spraw Fundacji, a także czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zarządu.  

 

§ 33. 

 

Fundator może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku: 

1) naruszenia postanowień Statutu, 

2) niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, 

3) z każdego innego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub 

osłabia społeczne zaufanie do niej. 

 

§ 34. 

 

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez: 

a) rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji, a w przypadku Prezesa Fundacji – Radzie 

Fundacji; 

b) odwołanie członka Zarządu w przypadkach wskazanych w § 33. Statutu; 

c) śmierć członka Zarządu. 

2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest 

niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji. 

 



§ 35. 

 

Zarząd Fundacji w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, 

2) zakłada szkoły, placówki oświatowe oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą, 

3) zarządza majątkiem Fundacji, 

4) przedkłada Radzie Fundatorów roczne sprawozdania z działalności Fundacji, 

5) sporządza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 

6) przyjmuje subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy, 

7) przesyła sprawozdania roczne z pracy Fundacji zaopiniowane przez Radę Fundatorów 

właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach, jak również udostępnia 

sprawozdanie do publicznej wiadomości. 

 

§ 36. 

 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji. 

 

§ 37. 

 

Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub z 

własnej inicjatywy. 

 

§ 38. 

 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na 

podstawie innych stosunków prawnych. 

2. Prezes Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, a z 

Prezesem Fundacji umowę taką zawiera Wiceprezes Fundacji. 

3. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszania zasobów finansowych 

przekazanych przez Fundatorów na fundusz założycielski Fundacji. 

 

 

 



§ 39. 

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Fundacji 

lub Wiceprezes Fundacji 

2. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację w ten sposób, że do składania oświadczeń 

woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa 

Fundacji lub Wiceprezesa Fundacji. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

 

§ 40. 

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, w 

tym także na nabycie środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych służących 

realizacji tych celów. 

 

 

VI. ZMIANA STATUTU 

 

§ 41. 

 

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określo-

nych w akcie założycielskim. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 42. 

 

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

 

§ 43. 

 

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej 

inicjatywy. 

 



§ 44. 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec 

wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

 

§ 45. 

 

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

 

§ 46. 

 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o 

fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym 

celu przez Fundatorów. 

 

 


